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Adevãrul de Cluj

O organizaþie profesionalã cu numai 27 de membri
încearcã sã-ºi impunã propriile reguli
Meseria de designer este una
din ce în ce mai cãutatã ºi mai
bine plãtitã, indiferent cã e
vorba de design în cadrul
comunicãrii vizuale, în
produsele industriale sau în
ambient. Designerul este acela
care face ca un produs sã arate
bine, sã fie uºor de folosit,
comod ºi sigur, indiferent cã e
vorba de un site, un afiº, un
mixer sau un fotoliu. Cu toate
acestea, în România, cei mai
mulþi designeri se ocupã de
aspectul comunicãrii vizuale:
site-uri, afiºe, etc.
Anul trecut, s-a constituit ºi
o asociaþie profesionalã a
designerilor, numitã Societatea
Designerilor profesioniºti din
România - SDPR, o organizaþie
profesionalã care s-a constituit
în cadrul Uniunii Artiºtilor
Plastici din România. SDPR îºi
propune sã apere drepturile
membrilor sãi ºi depune eforturi
pentru instituirea unui cadru
legal propice dezvoltãrii
designului în România.
Deocamdatã, SDPR are numai...
27 de membri, în schimb, are
planuri foarte mari. Recent,
SDPR a propus un proiect de
lege a exercitãrii profesiunii de
designer, care se axeazã pe un

model asemãnãtor exercitãrii
profesiei de arhitect, avocat,
notar, etc.
Potrivit proiectului de lege al
SDPR, designeri vor mai putea fi
doar absolvenþii cu diplomã de
licenþã sau alt document similar
eliberat de instituþiile de
învãþãmînt superior de design
recunoscute de statul român. Mai
mult, se propune ºi introducerea
unui drept de semnãturã, la fel
ca în cazul arhitecþilor. Dreptul
de semnãturã ar urma sã fie
acordat chiar de iniþiatorii
proiectului de lege, ºi anume
SDPR, prin înregistrarea într-un
Registru
Designerilor
Profesioniºti.
Proiectul de lege îºi propune,
practic, sã îngrãdeascã exercitarea
unei profesiuni care se bazeazã
în primul rînd pe creativitate,
imaginaþie ºi talent, ºi abia apoi
pe studii. E ca ºi cum ai încerca
sã limitezi actul de creaþie al unui
pictor prin absolvirea facultãþii de
specialitate ºi apartenenþa la o
asociaþie profesionalã. Existã,
evident, domenii ale designului,
cum ar fi cel industrial, greu de
practicat fãrã studii de specialitate,
dar asta nu justificã în niciun fel
introducerea unor reguli stricte
pentru exercitarea acestei

profesiuni. Mai grav este cã, în
haosul din Parlamentul românesc,
un astfel de proiect ar putea fi
votat fãcã ca parlamentarii noºtri
sã se întrebe mãcar despre ce-i
vorba.
De altfel, proiectul de lege a
dat naºtere la discuþii aprinse, pe
mai multe forumuri de
specialitate, în rîndul celor care
practicã meseria de designer.
Reproducem cîteva din cele mai
interesante opinii exprimate de
designeri pe cîteva forumuri.
Nu cred cã semnãtura sau
dreptul la semnaturã au ce
cãuta în acest proiect, nu existã
aceleaºi responsabilitãþi ca în
arhitecturã, iar admiterea întro astfel de organizaþie pe baza
studiilor iar nu stã în picioare.
Am fãcut (nu terminat) facultatea
de design din Bucureºti ºi cunosc
oameni fãrã nici un studiu oficial
care sînt mult mai pregãtiþi (dpdv
design) faþã de mulþi designeri cu
diplomã. Cred cã ar trebui sã se
þinã cont de portofoliu ºi de
calitatea muncii depuse, poate ar
trebui sã luãm exemplul altor þãri
mai evoluate ca noi în acest
domeniu, în care existã
organizaþii de acest fel, dar care
au cu totul alt scop decît invenþia
unei semnãturi sau certificãri....

Nu am urmat nicio ºcoalã de
specialitate în domeniu, dar nivelul
meu de lucru este cu mult peste
ce-am vãzut la alþi designeri cu
ºcoalã ºi nu mi se pare deloc în
regulã ca eu sã fiu în afara legii
doar pe baza acestui fapt.
Dacã arhitectul este bãgat la
închisoare cã i s-a dãrîmat casa,
în mod sigur un designer nu
pãþeºte nimic dacã un client
considerã prea plat un prãjitor de
pîine (în cazul designerului de
obiect, designer industrial), sau
dacã un client considerã
ofensatoare culoarea verde
dintr-un site (în cazul designerului
de web). ªi totuºi, de ce sã nu
existe o formã superioarã de
asociere - SDPR - care sã
reglementeze toate eventualele
probleme?
Mai trebuie menþionat cã
nicãieri în lume profesia de
designer nu este o castã închisã, ºi
exercitarea ei nu e îngrãditã de
absolvirea unor studii de
specialitate. În spatele acestui
proiect de lege, pe care iniþiatorii
(SDPR) doresc sã îl supunã atenþiei
parlamentarilor, se ascunde, cel
mai probabil, dorinþa acestora de
a scoate cît mai mulþi bani din
impunerea unor reguli absurde în
domeniu.
Maria GATEA

1860 - A fost înfiinþat Serviciul Secret
al Statelor Unite ale Americii.

pagina 15

S-au încheiat
Testele Naþionale!
Absolvenþii de clasa a VIII-a au susþinut, ieri, ultima probã
din cadrul examenului de Testare Naþionalã, la alegere dintre
istoria românilor ºi geografia României. Pentru proba la
alegere s-au înscris, în judeþul Cluj, 5.992 de elevi (1.803 la
istorie ºi 4.198 la geografie), dintre care au fost prezenþi
5.882 (1.782 la istorie ºi 4.100 la geografie).
Pentru Testele Naþionale din acest an s-au înscris, în
judeþul Cluj, 6.035 de elevi. Probele examenului au fost
susþinute în 23 de centre de testare de pe raza judeþului,
lucrãrile fiind corectate în cele trei centre de evaluare
organizate. Afiºarea rezultatelor ºi depunerea contestaþiilor
se va face duminicã, 25 iunie, iar rezolvarea contestaþiilor
va avea loc în perioada 26-28 iunie. Rezultatele finale ale
Testelor Naþionale vor putea fi aflate în ziua de 29 iunie.

Au mai rãmas trei zile pînã la Bac!

Sesiunea de varã a examenului de Bacalaureat începe luni,
26 iunie, cu proba oralã de limba ºi literatura românã. Dupã
cele douã zile dedicate acestei probe (26 ºi 27 iunie),
absolvenþii de clasa a XII-a vor susþine, în perioada 28-29
iunie 2006, proba oralã de limba ºi literatura modernã. Pentru
cei care au studiat în limbile minoritãþilor naþionale, proba
oralã de limba ºi literatura maternã se va desfãºura în zilele
de 30 iunie ºi 1 iulie. Probele scrise ale examenului de
Bacalaureat încep luni, 3 iulie, cu disciplina limba ºi
literatura românã. Dupã proba de limba ºi literatura maternã,
din data de 4 iulie, examenul de bacalaureat continuã
miercuri, 5 iulie, cu proba obligatorie a profilului. Proba la
alegere, scrisã sau practicã, din aria curricularã
corespunzãtoare specializãrii, se va desfãºura în data de 6
iulie, iar cea la alegere dintre disciplinele din celelalte arii
curriculare, de asemenea probã scrisã sau practicã, va avea
loc vineri, 7 iulie. Afiºarea rezultatelor se va face în ziua de
10 iulie, tot atunci putînd fi depuse ºi eventualele contestaþii
(între orele 16 ºi 20). Dupã rezolvarea contestaþiilor (11-13
iulie), afiºarea rezultatelor finale va avea loc în data de 14
iulie. Cei care rateazã sesiunea de varã a examenului de
Bacalaureat mai au o ºansã în toamnã. Sesiunea septembrie
2006 a acestui examen începe în data de 21 august, dupã ce
înscrierea candidaþilor se va face în perioada 17-21 iulie.
Potrivit purtãtorului de cuvînt al Inspectoratului ªcolar
pentru copii nevãzãtori, achiziþionarea ºi donarea glucometrelor ºi Judeþean (I.ª.J.) Cluj, Delia Gomboº, membrii Comisiei
testerelor unui grup de copii bolnavi de diabet, sãrbãtorirea zilei de examenului de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2006, vor fi
naºtere a copiilor din douã centre comunitare din municipiul desemnaþi prin tragere la sorþi duminicã, 25 iunie, la sediul
Cluj-Napoca. Eforturile lor de a îmbunãtãþi modul de viaþã ºi implicarea I.ª.J., în cadrul unei ºedinþe publice.
lor în comunitate au fost recompensate de cãtre Instituþia Prefectului
Ana-Maria VAIDA
Judeþului Cluj, Asociaþia pentru Relaþii Comunitare ºi Centrul de
Voluntariat Pro Vobis prin acordarea unui premiu pentru consecvenþa
ºi generozitatea implicãrii în comunitate.
Zilele acestea, majoritatea doamnelor din Lions Genesis au plecat
la Boston pentru a participa la Convenþia Internaþionalã a Cluburilor
Lions.
Întrucît anul calendaristic Lions începe la 1 iulie, de la aceastã datã
va intra în funcþiune ºi noul cabinet.
La Gherla, cultura ºi vecinãtatea
clãdirii
M. TRIPON
arta sînt mai importante cãminului de bãtrîni, a
decît localurile sau funcþionat,
pînã
nu
disipeze la 2-4 metri deasupra clãdirilor. Deºi se pot gãsi soluþii
barurile! Receptivã la demult... o cîrciumã!
tehnice pentru instalarea unor coºuri comune de evacuare la clãdirile
cererea
conducerii
În ultimii ani, la Cãminul
care nu au fost prevãzute iniþial cu aºa ceva, problema nu îi preocupã
Cãminului de bãtrîni (unde de persoane vîrstnice
nici pe locatari, nici pe autoritãþi.
trãiesc în prezent peste 50 Gherla s-au efectuat mai
Vorbitorii de la conferinþa organizatã de Casa Municipalã de
Culturã susþin cã evacuarea gazelor arse prin intermediul coºurilor
de
pensionari), multe
lucrãri
de
scurte creeazã probleme foarte mari mediului ºi sãnãtãþii
administraþia localã a modernizare ºi reînnoire a
cetãþenilor. Astfel, spun ei, noxele rezultate din arderea gazului
hotãrît atribuirea gratuitã camerelor ºi grupurilor
metan pãtrund direct în locuinþe ºi produc boli respiratorii,
a unui spaþiu necesar sociale, investiþii realizate
asfixiere, irascibilitate, ºi, pe termen lung, duc la creºterea riscului
desfãºurãrii activitãþilor cu ajutorul Crucii Roºii
de cancer. Soluþiile comode pentru consumator ºi, totodatã,
cultural-artistice a celor de germane din oraºul înfrãþit
economice, ar fi, potrivit participanþilor la conferinþã, centralele
vîrsta a treia. În localul cu Forcheim.
termice de scarã.
SZ. Cs.
pricina,
situat
în
M. GATEA

Monica Marusciac a predat Lilianei Mihacea mandatul
de preºedinte al Clubului Lions Genesis
Din 2004, în Cluj-Napoca existã ºi un Club Lions de doamne, din
care fac parte 24 de femei active care s-au unit sub emblema Lions
pentru a se implica în diverse activitãþi în folosul comunitãþii. Monica
Marusciac (preºedinte pînã la 15 iunie a.c.), Lili Mihacea, Sanda
Patrichi, Emilia Bor, Nicoleta Dan, Liana Mureºan, Delia Marusciac,
Gabi Badiu, Felicia Nicola, Luminiþa Pop Baldi, Angela Pop, Simona
Munteanu, Alice Rotta, Sorana Popa, Mirela Marica, Gabi Bucur,
Andreea Radu, Diana Sãcui, Monica Lung, Camelia Bakri, Otilia
Niste, Gina Scerbac, Carmen Dulãu, Victoria Barabas - sînt doamnele
care, de la înfiinþarea Clubului, au dat dovadã de foarte multã
generozitate ºi disponibilitate.
Pe parcursul celor doi ani de la înfiinþare, Clubul Lions Genesis
s-a dedicat mai multor acþiuni caritabile, dintre care amintim excursiile

Centralele de apartament o soluþie de viitor sau nu?

Casa Municipalã de Culturã Cluj-Napoca a gãzduit, miercuri seara,
o dezbatere publicã pe tema Centralele de apartament - o ºansã
pentru viitor sau dimpotrivã?.
Vorbitorii - prof. Constantin Codreanu, preºedintele Asociaþiei
Pro Eco-Sanitas Cluj, cercet. ºt. Kovacs Reka, prof. Ioan Moga ºi
Gheorghe Nicula, medic - au analizat aspectele pozitive ºi negative
ale instalãrii acestor centrale în locuinþele colective.
Cea mai mare problemã, din punctul de vedere al vorbitorilor,
este nerespectarea HG 73/2003, care prevede cã gazele arse rezultate
de la centrale trebuie sã fie captate de coºuri înalte, capabile sã le
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PROGNOZA ZILEI DE
SÎMBÃTÃ, 24 IUNIE

26° C

 Posibil ploaie
 Soarele rãsare la ora 5:32 AM
 Soarele apune la ora 9:23 PM
sursa: www.wunderground.com

15° C

Club pentru pensionarii
gherleni, într-o fostã cîrciumã

Întîlnirea est-europeanã
a motocicletelor de epocã

La sfîrºitul acestei sãptãmîni, Turda va gãzdui întîlnirea esteuropeanã a motocicletelor de epocã. Evenimentul organizat
de asociaþia sportivã Transilvania Riders MC, împreunã cu
autoritãþile locale, reprezintã reeditarea unei curse rezervate
motocicletelor de epocã, ce a avut loc la Turda în anul 1946.
Pînã acum, la aceastã întîlnire, rezervatã posesorilor de
motociclete în vîrstã de cel puþin 20 de ani, ºi-au anunþat
participarea motocicliºti din Marea Britanie, Germania ºi
Ungaria. Organizatorii, care conteazã pe participarea a circa
400 de motocicliºti, aºteaptã confirmarea prezenþei la Turda
din partea unor invitaþi din Bulgaria, Rusia, Ucraina ºi
Republica Moldova. Pe lîngã participanþi mai sînt aºteptaþi
aproximativ 4.000 de turiºti din þarã ºi de peste hotare, care
doresc sã asiste la eveniment.
Programul concursurilor va debuta sîmbãtã, 24 iunie, în
Cheile Turului. Dupã aceea, motocicliºtii vor participa la o

paradã ce se va desfãºura pe strãzile Turzii, pe un traseu ce
include atît zona centralã, cît ºi principalele cartiere ale oraºului.
Tot sîmbãtã, la ora 12, se va da startul unei curse ce se va
desfãºura pe un circuit din centrul Turzii. Apoi, motocicliºtii
vor participa la o probã de sprint ce va avea loc, cu începere
de la ora 15, pe o pistã de sare, amenajatã pe Dealul Durgãului,
în apropierea salinei Turda. Seara, motocicliºtii se vor întoarce
la locul de campare din Cheile Turului, unde, cu începere de
la ora 20, va avea loc un concert susþinut de formaþiile
Desperado ºi Camelot.
Duminicã, 25 iunie, motocicliºtii participanþi la întîlnirea de
la Turda vor parcurge un traseu ce include obiective turistice,
precum peºtera Huda lui Paparã de lîngã localitatea Sãlciua
(Alba), iar apoi vor trece prin Roºia Montanã ºi se vor cãþãra
pe Muntele Vulcan.
Emil HÃLÃªTUAN

